
23

TPA news

Grow Your Biz

November 2020 | No. 287 |

ถึ�าเราท่ำากิจการ บริษัท่ ธุุรกิจ หร่อร�านค�า โดยไม่ม่ Face-

book ได้ไหม ? คำาต่อบในปี็ พ.ศ. 2563 น่�เห็นท่่�จะไม่ได� แม�จะ

จำาเป็็นท่่�สุดต่่อธุุรกิจหร่อไม่ แต่่ส่วนใหญ่ก็คิดในท่ำานองว่า “ม่ ด่กว่า 

ไม่ม่” แต่ถ้าเราไม่ม่ Facebook ข้ึ้�นมาจริงๆ ล่ะ ?…

จากป็ระเด็นข่าวในชิ่วงเด่อนสิงหาคม 2563 ท่่�ผู่้านมา 

การพยายามปิ็ดกั�น “กลุ่ม” ใน Social media ค่อ Facebook ของ

ป็ระเท่ศไท่ย ซึึ่�งป็ระเด็นปั็ญหาจากเร่�องการเม่อง โดยในท่่น่�จะพ้ด

ในแง่บท่ความธุุรกิจ จึงไม่ได�เข่ยนเก่�ยวข�องกับเน่�อหา หร่อม่ความ

เห็นต่่อข่าวนั�นแต่่อย่างใด เพ่ยงแต่่จากป็ระเดน็ดังกล่าวท่ำาให�คิดได�

ว่าหากป็ระเท่ศไท่ยเราแบน (ban) Facebook ไม่ให�ใชิ�ขึ�นมาเหม่อน

ป็ระเท่ศจ่นจะเป็็นอย่างไร ?..

เบ่�องต่�นภาคป็ระชิาชินทั่�วไป็ (ท่่�ไม่เก่�ยวด�านการค�าขาย) 

คงม่ความเด่อดร�อนแต่กต่่างกันไป็ เริ�มจาก เส่ยดายร้ป็ภาพ เส่ยดาย 

เร่�องราวท่่�เคยโพสต์่ เคยเข่ยน กลัวหาเพ่�อนไม่เจอ ต่่อมาก็จะม่

ปั็ญหาเร่�องการผู้้กบัญช่ิ ค่อใชิ� Facebook สำาหรบัล็อกอิน อาจจะจำา

ไม่ได�ว่าผู้้กเว็บไซึ่ต์่ หร่อบริการไหนไว�บ�าง (ส่วนตั่วผู้มไม่ค่อยจะผู้้ก

อะไรท่่�สำาคัญๆ เพราะความสะดวกกจ็ะแลกมาด�วยความป็ลอดภัย)

ซึึ่�งเช่ิ�อว่า แม�จะกระท่บในวงกว�าง แต่่ก็น่าจะเป็็นเพ่ยงระยะ

สั�น เพราะท่่�สุดแล�ว ผู้้�ใชิ�ทั่�วไป็ ก็สามารถึใชิ�ตั่วอ่�น แอพอ่�น ท่ดแท่น

ไป็ในท่่�สุด (ต่่อไป็จะขอเข่ยนคำาว่าเฟิซึ่บุ�ก Facebook สั�นๆ เป็็น FB)

ถ้้าธ์ุรักิจไม่ม่	Facebook	แล้ว?

แต่่ถึ�าเป็็นภาคธุุรกิจล่ะ ไม่ว่าจะค�าขายทั่�วไป็ ไป็จนบริษัท่

ใหญ่ ผู้ลกระท่บอะไรจะเกิดขึ�นบ�าง ลองมาช่ิวยกันคิดวิเคราะห์ด้ 

แน่นอนว่าป็ระเด็นหลักๆ คงเป็็นเร่�องแง่มุมท่าง “การต่ลาด” สำาหรับ

ผู้มจะแบ่งเป็็นข�อๆ โดยผู้ลกระท่บย่อมม่ความแต่กต่่าง ขึ�นอย่้กับ

ป็ระเภท่ และขนาดของธุุรกิจ ท่่แรกผู้มก็จะเข่ยนแยกกันระหว่าง

ป็ระเภท่ กับขนาด เพ่ยงแต่่บางมุมก็ไม่ต่่างกันจึงนำามาเป็็นข�อย่อย

เด่ยวกัน ดังน่�

ปรีดา ศุิริชัยวิัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com

Facebook !?
ถ้้าธุุรกัิจ้ไม่ม่

■ แบบธุิรกิ้จต�อธุิรกิ้จ (B2B) แลัะธุิรกิ้จกั้บรัฐ (B2G)

ป็ระเภท่ธุุรกิจเหล่าน่� FB แท่บไม่ม่ความสำาคัญใดๆ เลย 

เพราะเป็็นเร่�องของกระบวนการจัดซ่ึ่�อจัดหาหร่อต่�องม่การป็ระชุิม

นำาเสนอ ท่ำาข�อต่กลง ไป็จนถึึงการป็ระม้ล ท่่�ไม่ใช่ิส่งถึึงคนจำานวน

มากหร่อบุคคลทั่�วไป็ ดังน่� FB จะม่หร่อไม่ก็ไม่สำาคัญ

■ แบบธุิรกิ้จต�อล่ัก้ค้า (B2C)

กลุ่มน่�ย่อมม่ผู้ลกระท่บโดยต่รง เพ่ยงแต่่จะมากน�อยนั�น

ขึ�นอย่้กับการใชิ�งานของธุุรกิจนั�นว่าใชิ�ด�านใด จัดจำาหน่ายหร่อ

ป็ระชิาสัมพันธ์ุ และจะกระท่บมากขึ�นหากใชิ�เป็็นช่ิองท่างหลัก ซึึ่�ง

ธุุรกิจโดยรวมก็จะเป็็นป็ระเภท่ B2C ค่อบริษัท่ขายสินค�าส่้ผู้้�บริโภค

ทั่�วไป็ แต่่ม่ความแต่กต่่างกันในด�านของขนาดธุุรกิจ และช่ิอง

ท่างการจัดจำาหน่ายเก่�ยวข�อง ซึึ่�งอาจแยกแยะได�ต่ามข�อต่่อๆ ไป็

■ ธุิรกิ้จขนาดใหญ�

โดยส่วนใหญ่แล�ว ธุุรกิจหร่อแบรนด์ขนาดใหญ่ใชิ� FB เป็็น

เพ่ยงหนึ�งในชิ่องท่างส่�อสาร เพราะไม่ได�จัดจำาหน่ายเองโดยต่รง 

แม�จะม่ป็ระโยชิน์ในการส่�อสารหลายด�าน แต่่ก็ไม่ได�ถึึงขนาดม่ผู้ล 

กระท่บหร่อขาดไม่ได� เพราะการอาศัยเป็็นเพ่ยง “ชิ�องที่าง” ท่่�ต่าม

รอยผู้้�บริโภคไป็ ไม่ใช่ิการช่ิ�นำา กล่าวค่อ เพราะคนเล่น FB เยอะจึง

ต่ามไป็ป็ระชิาสัมพันธ์ุ โฆษณาใน FB หากไม่ม่ FB ผู้้�บริโภคหัน

ไป็ใชิ�อะไร ธุุรกิจหร่อแบรนด์ก็ต่ามไป็ป็ระชิาสัมพันธ์ุต่รงนั�นแท่น 

และป็กติ่ก็มักม่การกระจายช่ิองท่างป็ระชิาสัมพันธ์ุไม่ใช่ิแต่่ FB 

อย่้แล�ว ม่การวางแผู้นงบป็ระมาณ กลา่วค่อไม่น่าจะกระท่บอะไรนกั 

นอกจากป็รับแผู้น ป็รับกระบวนการกันไป็

■ ธุิรกิ้จขนาดเล็ัก้ – ก้ลัาง

หร่อจะบอกว่า SME ก็ได� บริษัท่ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 

ส่วนหนึ�งก็ไม่ต่่างจากบริษัท่ หร่อแบรนดข์นาดใหญ่ ค่อ ส่วนใหญ่ใชิ� 

เป็็นเพ่ยงช่ิองท่างป็ระชิาสัมพันธ์ุ บางแห่งก็ไม่ได�ใชิ�ป็ระโยชิน์อะไร

จริงจังด�วยซึ่ำ�า (ขึ�นอย่้กับป็ระเภท่ธุุรกิจ) โดยอย่างยิ�งทุ่กวันน่� หาก

ธุุรกิจเน�นช่ิองท่างจำาหน่ายออนไลน์ ก็น�อยนักท่่�จะซ่ึ่�อขายผู่้าน FB 
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โดยต่รง แอพอย่าง Shopee หร่อ Lazada สะดวกกว่ามาก หร่อ

การขายผู่้านเว็บไซึ่ต์่เลยก็ไม่ยาก และม่ป็ระโยชิน์กว่าในหลายๆ

ด�าน ซึึ่�งช่ิองท่างเหล่าน่�ก็ม่แนวท่างการต่ลาดท่่�แต่กต่่างกันไป็ 

ท่่�เห็นน่าจะกระท่บกว่าค่อเร่�องการสมัครงาน ท่่�บริษัท่ขนาดน่�มักใชิ�

ป็ระโยชิน์กันมากกว่า

■ ธุิรกิ้จรายย�อย

ในกลุ่มน่�ม่ความเป็็นไป็ได�มากท่่�จะส่งผู้ลกระท่บในเบ่�องต่�น 

เพราะหากลงทุ่นสร�างฐานไว�กับ FB มาก เช่ิน ม่ยอด follow 

หร่อยอด Like มาก ก็จะเส่ยฐานล้กค�าไป็โดยทั่นท่่ รวมทั่�งอาจจะ

ลำาบากในการหาช่ิองท่างป็ระชิาสัมพันธ์ุท่่�ฟิร่ หร่อต่�นทุ่นต่ำ�าเช่ินน่� 

ซึึ่�งหลายคนสร�างทุ่กอย่างจากบนน่�ทั่�งสิ�น ตั่�งแต่่สร�างแบรนด์ ช่ิองท่าง 

ป็ระชิาสัมพันธ์ุ โป็รโมชัิ�น ไป็จนถึึงจัดจำาหน่ายเป็็นหลักเลยก็ม่ 

เหล่าน่�ก็จะกระท่บหนัก การจะป็รับแผู้นจาก FB ไป็ส่�ออ่�นๆ ไม่ 

การันต่่ว่าผู้ลลัพธ์ุจะเป็็นอย่างไร คนอาจจะไม่ร้�จัก หลงล่มไป็เลย

ก็ได� แต่่ทั่�งสิ�นก็ขึ�นอย่้กับป็ระเภท่กิจการด�วย

■ กิ้จก้ารสู่�วนบุคคลั P2C

ท่่�จริงจะหาคำานิยามให�คำาน่�ๆ อย่างเป็็นท่างการชัิดเจน 

ยังไม่ได� แต่่เป็็นป็ระเภท่ท่่�ม่เยอะมากในทุ่กวันน่� ท่่�ส่วนหนึ�งเร่ยก 

ได�ว่าเป็็นการ “ขายต่รง Direct sell” แต่่คำาน่�ถ้ึกนำาไป็เป็็นเชิิงลบเส่ย

แล�ว เพราะการขายต่รงจริงๆ ก็ค่อระหว่างบุคคลส่้ล้กค�าโดยต่รง 

ม่ทั่�งท่ำาเป็็นอาช่ิพเสริม และหลายคนป็ระกอบเป็็นอาช่ิพหลัก เรา

จะเห็นมากมายในการท่่�นำาสินค�ามาขาย ให�กลุ่มล้กค�าของต่นเอง 

โดยส่วนใหญ่ไม่ได�เป็็นสินค�าบริษัท่ตั่วเอง แบรนด์ตั่วเอง ท่่�ท่ำาเอง

ผู้ลิต่เองก็ม่แต่่ไม่มาก

ซึึ่�งกลุ่มน่�จะได�รับผู้ลกระท่บต่รง และชัิด เพราะปั็จจุบันค่อ

ช่ิองท่างหลักของพ่อค�า แม่ค�ากลุ่มน่� ส่วนหนึ�งท่่� “อาศัย” เป็็นช่ิอง

ท่างป็กติ่ ก็ได�รับผู้ลกระท่บมากแล�ว แต่่หลายรายต่�องลงทุ่นด�าน

การเร่ยนร้� สร�างเท่คนิค ม่ท่่มงาน เช่ินการ live ขายสินค�าแบบ 

ม่ออาช่ิพ การซ่ึ่�อโฆษณา การสร�างเน่�อหา คอนเท่นท์่ ต่่างๆ ท่่�ไม่

อาจเร่ยนร้�หร่อท่ำาได�ชัิ�วข�ามค่น หร่อท่ำาได�โดยลำาพัง และหากต่�อง

ป็รับตั่วค่อการนับ 1 ใหม่ท่่�ใครๆ คงไม่อยากเจอ

การัเปล่�ยุนแปลงของอาชิ่พั

นอกจากคนท่ำาธุุรกิจแล�ว ยังม่บางสาขาอาช่ิพ ท่่�เกิด และ

เติ่บโต่มาแบบพึ�งพา FB 100% เช่ิน โค�ชิสอนยิงแอดโฆษณา คน

ท่ำาเพจร่วิว ต่่างๆ Influencer หร่อเพจดังๆ ท่่�ได�รับสป็อนเซึ่อร์เป็็น

หลักหร่ออาช่ิพจำาเพาะอ่�นๆ ท่่�ผู้มสรุป็ออกมาได�ไม่หมด และม่ท่่�

เรายังไม่ร้�อ่กพอสมควร กลุ่มเหล่าน่�ถึ�าเป็็นธุุรกิจก็อาจเร่ยกได�ว่า

เส่�ยงท่่�จะเจ�งกว่าใคร เพราะคงหมดโอกาสสร�างรายได�ไป็ในทั่นท่่

โดยรวมแล�วกลุ่มน่�ก็ไม่ต่่างจากคนค�าขายบางกลุ่มดังท่่�

กล่าวไป็ เพราะพึ�งพาอาศัย FB มาก ท่างรอดค่อต่�องนับ 1 ใหม่

แต่่ก็ไม่ง่าย และไม่อาจมั�นใจในทิ่ศท่าง และผู้ลลัพธ์ุท่่�จะออกมา

ผิ่้บรัิโภค

ม่ไม่น�อยท่่�เรามักจะเป็็นแฟินสินค�าหร่อเชิิงธุุรกิจ อาจเร่ยก

ว่าเป็็นกลุ่มล้กค�าภักด่ (loyalty) ท่่�ต่�องเจอความยุ่งยากในการ

ติ่ดต่ามสินค�าท่่�เราช่ิ�นชิอบ แต่่แนวท่างการป็รับตั่วก็ไม่ต่่างจาก

การใชิ�งานป็ระจำาวัน ค่อเช่ิ�อว่าน่าจะม่แอพอ่�นมาแท่นท่่�ให�เราได�

ติ่ดต่ามเหม่อนเดิม

ส่วนใหญ่แล�วพฤติ่กรรมท่่�ม่ต่่อสินค�าหร่อบริการท่่�ผู้้�บริโภค

มักใชิ�บน FB ค่อ ด้ความสดใหม่ ความเคล่�อนไหวปั็จจุบัน อาจเร่ยก

ได�ว่าเป็็นการต่รวจสอบ หร่อต่�องการใชิ�เพ่ยงเป็็นข�อม้ลป็ระกอบ 

มากกวา่ตั่ดสินใจในทั่นท่่ การไม่ม่ FB กับยุคสมัยน่� พฤติ่กรรมอาจ

ไม่เป็ล่�ยนแค่เป็ล่�ยนแพลต่ฟิอร์มหร่อแอพไป็ก็เท่่านั�น

ความคุ�นชิิน หร่ออะไรท่่�เราเคยชิินแล�ว มันย่อมท่ำาให�รำาคาญใจ 

เม่�อต่�องถ้ึกบังคับให�เป็ล่�ยนแป็ลงใหม่ๆ ผู้้�ใชิ�ผู้้�บริโภคหลายคนก็ 

อาจไม่อยากป็รับตั่ว แต่่หากเกิดขึ�นจริงความเคยชิินในการม่ Social 

Network ก็เป็็นตั่วแป็รเชิน่กันให�คนหันไป็ใชิ�ต่วัใหม่แท่นท่่�ได�ไม่ยาก 

เพราะหลายคนเริ�มขาดมันไม่ได�

ยุากจะเกิดขึ�นจรัิง

บท่ความน่� เริ�มเข่ยนจากการท่่�เริ�มม่ป็ระเด็นท่างการเม่อง

ซึึ่�ง ณ วันน่�น่าจะเบาบาง และไม่ได�เป็็นป็ระเด็นอะไรแล�ว แลัะ 

คงยังไม�เกิ้ดขึ�นจริง แลัะยาก้ท่ี่�จะเกิ้ดก้ารแบน Facebook แต่่

สิ�งหนึ�งท่่�ธุุรกิจในป็ระเท่ศกำาลังป็ระสบ หร่อหลายรายยังไม่เข�าใจ

มากพอค่อ การท่่�เศรษฐกจิของป็ระเท่ศเรากำาลังพึ�งพาต่่างป็ระเท่ศ

อย่างมาก เราเคยเป็็นภาคการเกษต่รรายใหญ่ เราเคยเป็็นฐาน 

การผู้ลิต่ เราเคยเป็็นแหล่งลงทุ่น ถึ�าคิดด่ๆ สิ�งท่่�เราเคยเป็็นน่�ค่อ 

“ต�างปีระเที่ศต้องก้ารเรา”

แต�ก้ารก้ลัายเปี็น “ปีระเที่ศที่�องเท่ี่�ยว” เปี็นหลััก้ขึ�น 

ทุี่ก้วันนั�นหมายความว�า “เราต้องก้ารต�างปีระเที่ศ” มาก้

เกิ้นไปี มิหนำาซึ่ำ�าภาคการลงทุ่นท่่�ไม่น่ามั�นใจจากความไม่มั�นคง 

ท่างการเม่องมาหลายปี็ ท่่�ผู้มไม่อาจสรุป็ว่าใครผิู้ดถ้ึกอย่างไร แต่่

สุดท่�ายหลายคนอาจไม่ได�มอง เพราะผู้ลลัพธ์ุมันเกิดชิ�า ทุ่นใหญ่ๆ 

ไม่ม่ใครถึอนการลงทุ่นได�โดยทั่นท่่ทั่นใด แต่่ถึ�าย�อนมองไป็มันหาย 

ไป็เยอะแล�วในช่ิวงหลายปี็ท่่�ผู่้านมา และหากมองลงลึกไป็จะ 

พบว่าการม่ปั็ญหากับ Facebook นั�นเป็็นเร่�องไร�สาระในเชิิงธุุรกิจ

โดยรวมของป็ระเท่ศไป็เลย




